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II LA RRVUO ORIENTA

エスペラントの菜
◎發音:一字一音卽ち綴ってある通りに設 

み、發音する通りに綴る。變音默音無し。 

◎母音:Aあー，E龙一，Iい ，04-， 

Uうー（の五個、發音一定不愛）

©子昔:B （/ 6）, C （ヅめ 6 （チ ch）, D （ド d）, 
F （フ/）, G （グ g\ Ĝ （护 dj\ H （••ノ），直（クエ 

kh）t J （イ2/）, J （汐泌），K （ク L （み I）, M 
（ム rn）j N （jr n）, P （プ p\ R （ル r\ S （ス «）, 
Ŝ （シ sh\ T （"ヽ,U’（ウ w）, V （ヴ v）, Z （ズ z） 
の二十七個。括弧中は英語の同音の文字ミ 

近似音な示す假名。直は獨乙語の阮の音。 

◎揚昔:常に最後より二苗目の綴にあり：

Superす・ベール,Centrojツま・ヌトろ一イ〉

Hod aŭほードい一お一す

◎名詞、を睿詞.副詞・動詞 は夫・一定の 

語尾も有し一目瞭然さ區別せらが

召詞）（語尾） （例）

餉•〇 koleto 怒り

容詞・3 kolera 怒れる

詞・e kolere 怒って

・不定法-i koleri 怒る（コジ

現在時-as koleras 怒ってゐる

適去時-is koleris 怒った

未來時-os koleros 怒るならん

假定法-us kolerus 怒るか・知り

1命令法-u koleru 怒e

◎複數は語尾に・jな添附して示す。 

◎目的格（••.な）は・nむ添附して示す。

注意:複數又は目的格の名詞も形容する 

形容詞にも-jXl!・nを附し關係花明にす

例:Leono^stas forta besto.櫛子"强、 

獻でわも 〇 しeono manĝas］ fortajn bestojn. 
獅子は强き默（複數）を喰ふ。Se mi diros, li 
koleros.若l私が言ったら彼は怒ろう（未 

來）〇 Se mi dirus, li koleris.若し私加言っ 

了:のなら彼!!怒るのだが（音はわから怒ら 

ぬ・事寛の裹、假定法）。

◎目的格は次の麝合にも用ひらら（前置詞の 

代に）1）［.越動の方向］en Ameriko来國內 

で，en Amerikon米國内へ（はいみ）。2）［時 

刻、ロ附jla lastan dimanĉo?»此の削の日瓏 

日に。3）［數虽卽ら大さ重さ價格等］kvin 
ĥorojn五時間の間,

◎定冠詞:S （用法は英獨佛語答の定冠詞 

ミ同じ、不定冠詞は存在せず）。

◎人耦代名詞:mi （私、,ni （私達），vi （君、 

君逹）,】i （彼男）,或（彼女）,れ（そe，山（彼 

等■其等）；oni（人・世人）,si（自身、但三人 

稱）。目的格は・m所有代名詞はを附し 

て造る:min私を,mia私の。

◎數詞:一 unu,二 du,三 tri,四 kvar,五 
kvin.六 ses,七 sep,八 ok,九 naŭ, dek. 
百 cent,千 mil,十二 dekdu,二十 dudek; 
142,308 Cent kvardek dumil tricent ok. 
dua 第二の，due 第二に，dekduo 一打。

◎磁問文も作ちに他に疑問詞なき時には助 

辭Ĉuを冠す: Kio estas tio?何ですカ'其 

“〇 Ĉu tio estas libro?其（エ本です力、〇 

◎比較法:p/ bona, ol^i ~い）も1曆善 
き;plej bona el Ciuj皆の中で一番善き〇 

◎語の結含 て'新語を造り得:fero纖，vojo 
道,fervojo絨谕;机iri出る〇

◎接頭字語に冠して新を義を生ぜしむ。

Bo・婚姻!JS係 Mai- 正反對
Dis-分散 Pra- 時間的に遠ま
Ek- 發端、瞬間的の動作
Eks-削、元（何役）Re- 再、復、歸

Ge-男女兩方 Vic・ 次业.
例:patro 父,bopatro 男，gepatroj 兩観, 

prapatro祖先;bona善き，机创bona惡・ 

◎接尾字語尾の前に挿入して新語を作る。

-aĉ- 劣惡

-ad- 動作の連緻

・aj・ 物件

-an- 團体の1員

•dr・ 集團

•ebl- され得ベ3

-id- 子、仔、子孫

-ig-ぜしむ（他動）

・iむになる（自動）

-ii-道具

-in-女性

-ing-挿入器具

■ej・ 場所 -ist-
•eg・ 强、大 -obl-
-et 弱、小 -on-
-em- 傾向、趣癖 -op-
-er- 分于、一個体 ット

-ĉj- 男子よの愛呼 -111-
•ni- 廿キ/稱名 -um-

-eo- 性貰（抽象）-ind-價値わ3 
從事する人 

倍數 

分數 

集合?1攵 
容器、國 

人、者 

用法不定

例:patrino 母;montego 岳，monieも 丘.

©分詞接笔字 （現在）（過去）（未來）

發顿（する） -ant- -int- ・ont・
受動（まれち） -at- -it- •〇ト

分詞形容詞は動詞est订わ"居み）き合し 
て混成時を作ろ。 ・
例:estis fjorda ~しょフミしてゐた。
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DEKLARACIO
La sepa Kongreso de Japanaj 

Esperantistoj unuanime decidis 
deklari sian malaprobon kontraŭ 
la landnoma sufikso lasta
tempe provata de kelkaj samideanoj, 
ĉar ĝi kaŭzas konfuzon en nia 
lingvo, alportante n enion utilan.

第十二回萬I國 

エスペラント大會彙報 

La XII-a Universala Kongreso
大戦終了後最初むる第十二回萬國大會は 

去ちハ月ハH よリ同十四日迄一週間和蘭國 

H昭〇で開かれた。現時佛瑞塊チェ匕英等 

何れも通貨暴落し居る時さて相塢高2和蘭 

に旅行すみは非常な髙價さむら事故參加者 

け僅少であろう过心配されたにL關らず二 

十三ヶ网の代表者四百名出席.且つ交戰兩 

局の人々が一堂に會し何等蟠りなく握手し 

舊情か序したの（1エフ、兀ラント史上のみな 

らず世畀史にい芳筆すべき审實であった。

政府代表省⑺伊太利海申も派ifi Albert 
Alessio尖佐、四班牙陸軍省派遣Jozefo Pe- 
rogordo少佐、和蘭文部肯代表J. W. Seven- 
huijsen氏、チェクスロワ・キア國商業交通省 

派遣A. Pitlik氏ゝブ〃力Tア國文部省囑托 

Ivan Kreatanov 氏、ボーヲンド 政府 代表 

Kaczkovski 等 〇

大會主要會合は嘗て第二回平和會議昜で 

あり又和闌國會が女王によって開院式も舉 

げられる歷史的に由緖あちRidderzaal（騎七 

宮）で催された。

大會開會式は萬域!大會常置委貝英のJ. M. 
Warden氏司會の下に開かれ犬會名嚳會頭 

S6bert 將軍（佛）、會頭 J・ R. G. Tsbriicker 
（和）、副會頭Mees博士 （和）、Warden氏 

（英）・幹事Delignj （佛）、副幹事Cense夫人 

（佛）及Bruijn氏を選擧、會頭、Privat博 

士、上記各政府代表、及各國代表の演說がわ 

った〇首府Hagoの市艮J, A. N. Patijn氏 

も出席してゐた。

次で連日laboraj kunsidojが関かれたが 

就中重大な協》議は Universala Esperanto- 
Asocio の第二回協議會の終りに同協會ミ巴 

里なろエスペラント中央本部ミの關係に就 

ての質問出て協會々長Stettler氏の說明あ 

り、論議の結果事重光であるから翌□の大 

會第二回••總會に於て繰返すこさざし.同□ 

劈頭Stettler氏同問題を附議し論述する所 

めり。各エスベランチストは相當の負擔を 

なし委員を撰出し中央嘰關を組織せりばな 

らわ。其仕事は之を五分し得べL.卽ち⑴ 

會員の登記、公益（servoj）,實用爭の事務の 

處理。是はべ少メのU. E. A.の現在の仕 

事に相當す。（2）言語委員會及ぴ學士院 

（Akademio）。是は學士院良在住地に設置す 

ペし。（わ一般普及事業。是は主に現在 

のメリーのエスベラント中央本部の仕事に 

該営す。（4）教育。ロンドンに於て管理 

すべし。（5）著述\是はドレスデンの工 

スベラント文藝協會I:集中するも可芒す。 

委員“會費を各分科に適當に分配す。卽ち 

讹界のエスベランチストな 團ミなし統一 

社んこすろに在る。

中央木部のCense夫人其他の議論あり、結 

局ぜネヴのPrivat博士の調查委貝設立の動 

議あって次の如く決議せられた。

犬會は各國エスペヲソチストを結合 

すみ國際的總合濺關も速かに設龙し必 

要なら中央施設も支持ずらを必要なり 

过認め、パリーの中央本部並,にU.EA. 
委貝:囑して此計画も準備する委員會 

む組織し來春迄に公表の運に至らしむ
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みこミを乞ふ。此の委員會“中央本部 

より二名.U. E. A. Iり二名、本大會よ 

り撰出の三名を以て組織すべし〇

ゝ）ウ'アプー !レのApplebaum氏次の附則も 

提案、探決

大會は其間各國協會の外既に存在し 

居る中央本部並にU.E.A•も物質的に 

援助わらむニミを乞ふ。

次でストックホ〃厶のN刃en氏の提案に 

よりArnhold博士（ドレスデン）Page氏（エ 

ヂンパラ）及Poncet氏（ゝ）ヨン）な大會撰出 

委員に指名し讥。

此の如くににてエスペランbの公の中心 

機gg Centra oficejo （パゝ）一）ミ公式機關で仕 

ないが近年實地上に於て世界的團結さなり 

來りつ、あるU. E. A.（ベ/レヌ）さが提供し 

て行く希望が出來たのでおる。 ・

宗教・商業、 學、藥學、平利主義其他の

分科會、平和宮見物Uiden並にKager及
Brasemar兩湖への一日の淸遊、Beĝa Teatro
に於ける音樂會、JOJ （©J Juĝa Kunsido及 

窘劇Muzikvespero上場）、動物園內の會血 

て•各國固有の服裝も着けろ舞踏會等諸值の 

催しがあつア:。

遺憾乍ら紙面の都合で充分詳報すゐ:ミ 

が出來ぬ。

なは大會中プ"力・リアの Krestanov氏及 

びチェクスロウ・アキア國のPitlik氏□各自 

幻燈使用の43S紹介の講演めり〉結局次回 

第十三回の萬國大會はチェスク國の美けし 

い首府Brahaで開かれるコさに議決され 

た。

卩本エスベラント の特派代表・學會委

新刊紹介

Bibliografio
◎『エスベラント摸範練習讀本』日本エスペ 

ラント社發行•定價五十錢•郵稅二錢。工 

スペラント語萬代不易の基礎の一編なみ 

Zamemhof博士原著のEkzercaroに學會小 

坂委貝が註も附Iたもので各節には練習す 

べき文法上の表!Sミ簡明な準備的解貌を揭 

げ.更に邦人の為め泰西名家の旬を引用せ 

る關係詞練習の一節を加へ且つ編次も適當 

に變へてあるのは多年ヱスベラント敎授に 

從事せる註解者小坂氏の用溢が見られる。 

エスベラント文法の運用の妙を示すたもに 

著・されたらしの、本書に通曉せざれ!Xエ 

フ、ペラン】' を體得するニミは出來ぬ。今邦 

人學習省の爲め註解を附せられて出版され 

たのは眞に時機右得たものミsHimitなら 

ぬ6 •

©BES-a ADRESARO（2-a eid.）
通信、繪葉書切手交換其他多種のrecipro

kaj servoj希望者各國千數百名の宿所錄/ 

り。他方面に於けるUEAのJarlibroミ 

謂っべきもの 〇 Bohema Esperauto-Servo 發 

行。7〇餘頁。定價Fr. sv.1.50〇學會に少 

數着荷わり。定價六十錢、郵稅二錢。

©FAKA VORTARETO No 1（Termino 
por Ombreloj）.
英國エスペラント文發辯論會編.各專門 

的metioに關すら術語集。此篇口洋傘製造

業用譜を輯あ且つ之を圖駢せり。 四頁の

folio.定價郵稅共些片。

員藤澤法學士“大會に間に合はず、やつミ

終了後到著されたのに遺怯千萬でおったコ 

然し和闌の同志は早速犬會會頭!sbrŭcker 
氏の私邸に特別の集會を催し、同氏遠來の. 

勞を犒ってくれた。

©KARAKTERO.
Hagoの有名な辭護士 J. M. Stipriaan 

Luiscius氏の原著第十三版い）譯せみもの 

にして今El增訂第為版％出せリ。以て本書 

が和闌県版に於ていエスベラン｝譯に於て 

も江湖に歡迎され居るかも知るな得べ1〇 

性格の逹義、性楼の養成、性格の二十九要素 

の三編に分ち論述せり。譯文の摸範的なみ 

は旣に定評わり。ハーク.中央ヱスベヲント 

圖書株式會社發賀。32頁。定價F10.30.

2%



[3 ] LA RRVUO ORIENTA 123

Scienco, Komerco, Industrio
LA HORMONO

Faranta gravegan funkcion en homkorpo.•
Fiziologiaj interrilataj funkcioj1 

de diversaj specifikaj delikataj or
ganoj2 en homkorpoj, kiel ekzem
ple3 sekrecio4 de digestiga fluidajo 
de la glando5 ĝin naskanta ĉe la 
eniro de manĝaĵo en la stomakon, 
aŭ sento de soifo en la mukmem
brano de laringo ĉe densiĝo cle 
sango pro granda ŝvitado en 
varmega tago, ktp., estas ĝis nun 
klarigitaj per la povoj cle la sim
patikaj nervoj,6 kiuj inter organoj 
efektivigantaj tiaj n funkciojn rekte 
aŭ malrekte komunikiĝas. Sim・ 
patikaj nervoj do estas troe uzitaj 
por klarigi ankaŭ eĉ aliajn fenome
noj n de la organoj, inter kiuj oni 
ne povas trovi la veran ekziston 
de komuniko7 per la simpatikaj 
nervoj・ Ĉe la gravediĝo virino 
ĉiam regule havas siajn laktogland
ojn' aktiviĝi, kaj tio ĉi estas ankaŭ 
simple demonstrita9 per simpatika 
funkcio: pligrandiĝo de la utero 
pro la gravedo stimulas laktog- 
landojn, gvidate de la simpatikner- 
vo. kiu sin trovas10 inter ambaŭ 
organoj ・ Oni devis tion kredi 
nevole ĝis pli logika teorio11 estis 
trovita ・

En lastaj kelkaj jaroj estis de 
fervoraj kuracistaj aŭtoroj nove 
eltrov让aj la fiziologie utilaj sub・ 
stancoj, en la sango cirkulantaj, 
kiujn oni nomas hormonoj・ しa 
hormonoj havas proprecon12 kaŭzi 
interfunkcioj n de la organoj, kaj 

unu parto de la ĝisnune simpati- 
k ne rve klarig itaj fenomenoj povas 
esti alskribita13 siajn verajn deveno
jn al ili. La hormonoj estas nnu 
speco de fermentoj daj11 korpetoj, 
naskitaj cl diversaj, sed difinitaj 
organoj, havas diversaj n proprecojn 
kaj specifikaj n povojn laŭ siaj 
naskejoj ・

Pri la pankreaso,15 kiu sekrecia- 
das pankreatinon,16 unu ĉefan 
digestion el sia elirvojo17 en la 
inteston, nove eltrovite, ke ĝi ankaŭ 
sekciadas unu specifikan hormonon 
de sia parenkimo18 en Ia cirkulantan 
sangon・ Tiu ĉi hormono reguli
gas19 sekve de komplikaj rilatoj la 
funkcion de dissolvado de sukero 
en la sango kaj metadas normale 
la proporcion'20 de la koniponeroj 
de la sango en homkorpo, dum 
la manko de la hormono kaŭzas 
amasiĝon de sukero kaj kondukas 
homkorpon en malsa nan staton, 
nome en sukerurinon.21 Senelirvoj- 
aj glandoj, kies neceso kaj indoj 
en homkorpo, pro tuta manko de 
Ia elirvojoj, tre longe al ni restadis 
tute kaŝitaj en sekreto, kici glando, 
tire ojda,23 glando suprarena,24
glando pineala21 de la cerbo, estas 
nuntempe jam sciigitaj kici nas- 
korganoj de difinitaj hormonoj kaj 
natureco de Ia hormonoj estas 
kom pre nita ・ S u pre metita25 s im-
patiknerve klarigita interrilato de 
gravediĝo kaj laktoglando estis tute 
erara, kaj tiu okazo estas kom- 
pren让a esti pro unu speco de hor- 

i mono, kiu ĉe gravediĝo aperas en 
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la sango de la virino. Ĉe la 
gravedigo kreskadas la placento/ 
kiu estas sangospirilo27 inter la 
fetkorpo2,3 en Ia utero kaj la 
patrinkorpo・ しa placento ne nur 
faras sian propran funkcion, sed 
ankaŭ produktas tre gravan hor- 
monon kaj sendas tiun ĉi en la 
sangon de la patrinkorpo; tiu ĉi 
hormono per fluado de la sango 
atingas parenkinon de la laktog
lando, kaj tiu ĉi lasta29 pro la 
stimulanta povo de la hormono 
estas metita en aktivecon30 kaj 
fhi4ta laktoza/1 Kiam oni eksperi・ 
niente ĉe ina animalo forprenis 
ŝian laktoglandon for de la ori
ginala loko kaj ĝin transplantis32 
sur alian nenormalan ejon de la 
sama korpo kaj poste sin gravedi

ĉar la 
povas 
fluado

gis, tiam laktoglando tamen pli
grandiĝis kiel en ĝia ordinara loko, 

hormono de la planceto 
efiki per helpo de sango- 
la laktoglandon, kvankam

ĉe tiu okazo la komuniko per la 
simpatika nervo komprene ble ne 
povas sin trovi. Aliflanke kiam 
oni ĉe la negravcdiĝinta aniinalino 
enportas en ŝian korpon alian 
isokorpan33 plancctan substancon, 
kiu enhavas la similan hormonon, 
ŝiaj laktoglandoj pligrandiĝas kva・ 
zaŭ ŝi mem gravediĝis^ Tiu ĉi 
interesa fenomeno sufiĉas klarigi ne 
la ekziston de simpatika nervo, sed 
de materia hormono.

—T. Oŝida, Tokio.

［刺戟素］1.生理的相關槪能 2.特異 

性（各特有作川釘る）辎緻（構造の）臟器3. 
例へぱ4.（消化液の）分泌5.（之を發生 

する）腺6.交感神經（の作用ださ說明さ 

れてゐた）7.交通が眞に存在して居みの 

な8.乳腺（が活動してゐる）9・示され 

て（說明されて）ゐた1〇・（屈機關間に）存 

在すち（交感神經）U-合理的學說（が狡 

見されぬ內は）12.（惹起すみ）特性を有す 

13・（其の眞の由來を刺戟素に）歸哎られ得 

ろ14.陋酵素類似（小體）［・ojd'學術用接 

尾字:類似を示す］ ぬ 席藏16.パン 

クレアチン（胖素）17.排泄管18.實質 

19.調整する 2〇.（血液の索成の） 合を 

（正規に保つ）21.糖尿症 22.甲狀線 

23.副腎 24.松菓腺 25.上記の26. 
胎盤 27.血液呼吸器28.胎兒體29. 
此の最後のもの（卽ち乳腺）3〇.働作狀態 

になさUる 31・'・oz'學術接尾字=hava, 
riĉa 32.移植す33.同極（動物の）髓の 

34.（交感神經の存在に非ずして）物質なる 

刺戟素の存:在花說明すみに足らん。

Vi pri FLando Matensuna, 
Pri F popoV en tempo nuna 
Kaj antikva volas koni ?
Nu rapidu tuj aboni—

LA REVUON
VERDA UTOPIO

Monata—Ilustrata
Radaktata nur en Esperanto 

Pri japanaj literaturo, artoj, moro, 
socia vivo, k・ t・ p・

ABONO
Jare Y 3•〇〇;duonjare Y 1.50 
Ilelpabono jare almenaŭ Y 5.00 
Redakcio kaj Adminstracio :一

5265, Uehonmaĉi VII, 
Minamiku Osaka Japanuj〇.
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LITERATURO
PIEDVOJAĜO DE SIBERIA 

PASTRO TKA TOKAIDO
（西比利亞僧の東海道朦果毛）

一 II! 一
En restoracio Kurenai estis 

pendigitaj de Fervora propagandisto 
S-ro Guji la tabuleto kun anonco 
''Esperanta Ateneo '' kaj stelo; 
S-ro Takao regalis min per tag
manĝo kaj konatigis min1 al la 
mastro, favore rilatanta2 al Espe・ 
ranto- Tiu montris al mi albumon, 
kie mi trovis kelkajn fotografaĵojn 
kun esperantistoj, fotografitaj en 
tiu ĉi ĉambro, kiu estas ordinara 
esperanta kunvenejo. En ” Soin 
ĵogakko '' rilate al Esperanto estas 
tre favoraj cirkonstancoj 一 tie el 
alilandaj esperantistoj estis alven
intaj S-roj Eroŝenko kaj F-ino 
Aleksandro; ili partoprenis feston 
kaj propagandis Esperanton. Mi 
kaj S-ro Takao, revenante el la 
lernejo, dumvoje havis konversa
cion kun kelkaj el superklasaj 
gimnazianinoj, propagandis' E・on 
kaj disdonis foliojn- Tagon antaŭ 
mia forveturo okazis en la preĝejo 
bonveniga kunveno por mi; ĉeestis 
multaj samideanoj. Laŭ mia peto 
ili ĉiuj enskribis en mian kajeron 
siajn nomoj iie Parolis S-roj Kukuta 
kaj Takao; mi parolis nemulte. 
Poste en la loĝejo pregeja de pastro 
oni regalis min per teo kaj ni 
babilis. Interese estas noti, ke la 
pastro estas S-ro Manioŝima, fama 
Tolstoj ano, posedanta bonegan 

i bibliotekon da Tolstoj aj verkoj kaj 
multajn luksajn albumojn; sur 
muroj pendiĝis du grandaj fotograf- 
ajoj de rusaj genioj一Tolstoj kaj 
Zamenhof La kunvenon ĉeestis 
blindulo — esperantisto, kiun mi 
vizitis kun S-ro Takao ankaŭ en 
lia domo por vidi presmaŝinon por 
blinduloj. S-ro Cuji gvidis min en 
presejo; mi povis bone kompreni 
j apanan presej on. S-ro F ukuta 
donacis al mi japanan albumon de 
tipoj kaj moroj, S-ro Aizaka— 
ventumilon, S-ino Aizaka—lernejan 
kantokajeron, S-ro Takao bonegan 
albumon de Somerlcrncj 〇, 

gra fa joj n el lerneja vivo, poŝtkarton 
de japana presejo, ludon per famaj 
versoj. Finfine la Societo aĉetis 
por mi bileton de Osaka ĝis Tokio. 
Kaiaj amikoj akompanis min ĝis la 
stacidomo kaj dolĉigi mian disiĝon,3 
ili aĉetis por mi dolĉan glaciaĵon/ 
En Kioto mi denove5 faris halton; 
min renkontis subprofesoro S-ro 
Uĉino kaj studento Jagi de 
Nacia Kolegio kun ankoraŭ unu 
studento ; ni vizitis famegan preĝe・ 
jon, ankaŭ la palacon-ĝardcnon de 
la imperiestro, poste librovendejon, 
kie oni ankaŭ vendas esperantajn 
librojn ; sur la fenestro estas esper
antaj anoncoj kaj kuŝas esperantaj 
lernolibroj. Poste S-ro Uĉino re
galis min per bonega vespermanĝo 
kaj akompanis ĝis la stacidomo, kie 
li envagonigis min.

Kun bonega kaj feliĉa memoro 
jen mi ekve turis Tokio!）• Vi ja 
vidas, ke nia esperantisma standar- 



126 LA REVUO ORIENTA [6 ]

do en Japanujo fiere kaj triumfe 
flirtas ĉie!

Rusa pastro I. Seriŝev

［註］1.紹介Lた2. （Eに）好意を持 

ってゐる（主人）3.離別を慰あるため5・ 

アイスクヽ）ーム5.又Iや（停った）

KANTO DE BIRDIDO
Etan(lornon en vilaĝo
Banas la vesperbrilo.
Blanka birdo en la kaĝo
Pepas en Ĉarma trilo-

Kion diras la birdeto 
El la flaveta beko ?
Ĉn ĝin kaptas korsekreto 
De la pasinta peko ?

a Mi ja povas al mi ĝui
Dolĉan nutrajon multe, 
Kaj la voĉan kordon skui 
Povas mi eĉ tumulte.

"La mastrino min karesas 
Sed mi ne tion ĝojas. 
Ĉiun amon, mi konfesas, 
Mia koretĵ malĝojas.

"Penso mia ĉiam vagas
Blua en la ĉielo,
Kaj sopiro nun imagas
Guton(la flormielo.

“ Emancipo kaj libero 
Estas ho miaj petoj, 
Eĉ se en liber aero 
Kuŝos danĝeraj retoj.

Ronda kapo ekmoviĝas;
Brusta lanugo neĝa
Per la snno ekruĝiĝas.
Sonas plu pepo preĝu・

—H. Ja或 Kioto

ĈU LI SUKCESIS EN SIA 
PROPAGANDO?

S-ro II., juna kaj gaja, estas nia tre 
fervora kunbatalanto. Li kutime portas en 
sia poŝo kvanton da glumarkoj de la verda 
stelo, kaj ĉiam serĉas okazon alglui・ Mi 
memoras, ke lastan printempon； kiam ni 
kunvojaĝetis, la petolema H. stele algluis la 
markon al la suo de nekonata kunpasajero

Kompreneble； al ĉiuj siaj kunportaĵoj li 
nepre havas la markon algluita・

Mi ripetas, ke li estas juna, tiel juna, ke 
oni ne povas trovi eĉ sulketon sur lia vizaĝo, 
sed bedaŭrinde aŭ feliĉe, Dio scias, la vidaĵo 
birdokula sur lin malpruvas tion. Li estas 
senhara Ĉe la supraĵo de sia kapo.

Jen kio okazis al li antaŭ nelonge, li mem 
komumikis tion al mi:

En varmega tago li vizitis sian konatulon 
nove transloĝiĝintan apud si. Estas super
flue aldoni, ke li multe ŝvitiĝis survoje.

Alveninte al la celito li ĝentile salutis 
lian edzinon^ kiun li renkontis la unuafojon. 
La saluto japanmaniera estas, ke oni genu
fleksas sur la planko kaj malsuprenigas la 
kapon, ke la kunsalutanto povas bone ri
marki ĝian supraĵon — tiuokaze la veran 
parton senharan

La senhara kapo de jnnnlo tamen ne estas 
strangaĵo al si, Ĉar ŝi kutime vidas la 
similan Ĉe sia edzo, do Ĉio iris tute ordinare

(Daŭrigota)
K・ Takahaŝi, inĝ・

—

•； (第122の續め

©HIMNO PKI UNIVEKSALA PACO. 
©FIDELECO KAJ ESPER・
兩者S. Fran t z氏の作詩、作曲(!前者 

Vicent F. Bort 氏、後者 F・ de Mdnil氏〇 共 

に輕快なみ曲符にして、定價・一法。パリー 

の エス ペラント中央書店の發行。
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TRA ESPERANTUJO
ENLANDA KRONIKO

(內地消息) 

◎TOKIO. Ĉe jNipp 
eranto-Ŝa,^ 
nova kurs〇. 

4〇 personoj, 
oni estis devigita dividi ilin en du 
klasojn. La klason ” A'' gvidas 
S-roj K・ Ossaka kaj Macuzaki 
(lunde kaj ĵaŭde), la klason „ B 0 
S-roj Hori kaj Kisaki (marde kaj 
vendrede). Vendrede S-ro Ossaka 
daŭrigas konstantan kurson ĉe la 
Esperanta- Instituto. Lastatempe 
ĉiumerkredaj kutimaj kunsidoj estas 
tre bone vizitataj・ しa 27 an de 
Okt. oni aranĝis specialan kunsi
don en 0 Gakuŝikaj <r. Ĉe la 
speciala Novembra kunsido en 
Gakuŝikai, merkredon, la 24-an, 
S-ro I. Seriŝev lekcios : Matemati* 
ka pruvo pri la ekzisto de la ekstera 
mondo・ ・
◎〇SAKA・ Nove fondigis komer
ca firmo Esperantista sub la nomo : 
Internacia Komerca Korporaci 〇. 

Nova Esp. kurso komenciĝis.

on Esp- 
Kanda, komenciĝis 
Enskribiĝis preskaŭ 

kaj pro malvasteco

LA LIGO DE NACIOJ 
KAJ ESPERANTO

Japanaj 
propagandi 
Asocio [por 
la decido de la Kongres〇. La 19- 
nn de Oktobro S寸oj M. Ga kaj K.

samideanoj komencis 
Esperanton ĉe Japana 
la Ligo de Nacioj laŭ

Ossaka, K-anoj de J. E・ し, vizitis 
Princon Tokugaŭa, prezidanton de 
la Asocio, kiu tre afable ilin 
akcepti s. La Princo jam tre bone 
konatiĝis pri Esperanto per S-ro 
Richard Sharp, brita maljuna sami・ 
deano (vidu lian verkon: Travi
vaĵoj de Ro. Ŝo・)・ しa Princo 
bonkore rekomendis, ke ili priparolu 
kun S-ro Juiĉi Soeda, vic-direktoro 
de la Asocio. Matene la 25-an 
S-roj Ga kaj Ossakaj faris viziton 
al S-ro Soeda, kiu konfesis, ke li 
an kau iam Iernis ・ Esperanton kaj 
havas profundan simpation al la 
afero kaj petis kunhelpojn de Espe
rantistoj ・ Li ankaŭ deziris, ke 
esperantistoj vidu Vicgrafon E. 
Ŝibusaŭa, direktoron, kaj Baronon 
J. Sakatani, alian vicdirektoron de 
la Asocio, por konsiliĝi pri estontaj 
kunlaboroj.

U.E・A・に加入せよ

エフ、ベラントが今日旅行や商業上の照會 

むごに英佛獨語以上に實用的價値4•示し 

てゐるのは實に萬國Ĥス乂ラント協會 

Universala Espsranto-Asocio なる組織がお 

り全世界數千の市町村に代表者(delegitoj) 
を有して活動してゐちからでわろ。此の代 

表者は丁度領・の如き役をするのであみ。 

不幸にして我口本は未だエスベヲント運動 

が甚で隆なでい爲め從って本協會代表者も 

高橋エ學士ミデツリ及ヴォ!ン兩外人のみ 

であろのは遺憾である:i L、此度東京の热 

心むみ有志考數名相結束して代表者さして 

名乘りむ擧げる筈。又地方にも同樣有志者
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の奮起を望む。在京Del.U E.A.團に關す 

る通信は東京靑山郵便局私書函第一號極東 

エスペヲソト書院宛のこio
同協會からは機關雜誌Esperantoビ云ふ 

大雜誌も發行してゐる。イj益むみ同協會の 

爭業な援助すろため多數入會竝に購設も申 

込まれむ事を希望する。1921年度會役及就 

關雑誌購笊料年五!fl二十錢、會賛のみ（年一 

回U. E. A.年鑑を配布さみ）二惻二十錢。 
上記丿:院に於て取次ぐ。

尙ほ今迄同協會は全く私談的な實地機關 

であったが別項萬國大會記事の如く巴里な 

ろエスベラント中央本部（世界エスベラント 

團の公式的本部）ざ相提携する二ミ、なった 

事故將來益々實益的價値も發揮すらここで 

めらう。

圖書雜誌輸入事業
現在ヱス乂ラントの文勢圖書“五六千植 

に逵してゐちが.丸善尊を經て購賣すみは 

甚だ不廉であり.さりさて自ら送金注文す 

ろは中。而倒であり、學習者が最も苦Lみ 

遺憾ざしてゐた處て•あった。玆に於て待志 

家により今般柬京直山郵便局私誉兩第一號 

に『極柬エスベラント書院』を設け諸外國の 

エスペヲント圖書を取り寄せ會員に頒つ計 

画を立て.旣に英國へ注文の分は遠からす 

着荷すみ筈である。

又世界各地發行のエスベラント雑誌の重 

なしの'取次しやる。

Franca Esperantisto 年 1.50 Bli
The British Esperantist 年 2.00 園
Germana Esperantisto 年 !-00 fii
Esperanto Triumfonta え十號分 

但し佛圖等のしの口爲替相場不定の爲め陆 

に高低がわるべきは豫め承知願ひたい。

［可書院エスベラント名任Orienta Librejo
Esperanta.

普及者の爲め
La Orienta Revuo普及用芒して多數注文 

に對しては號隹指定せb tの十部につき一 

El四十J3 （百部以上の節“發行月の十三日迄 

に巾込みの事、、指定ぜざるしの十部一仙の 

割で應じます。

Japana Esperato・Inslituto
©Novaj membroj （dum Oktobro）
黑川武平.三宅武郞.藤間常太郞（東京）、 

中庸雉（東京一高）・藤原丈夫（岡山市）、長岡 
文藏（盛岡市;、山崎潔、池內澄男・芳住力雄 

山口直人.淼田松榮（柬京）、新村榮（長野縣） 

祝久太郞（人阪市）・佐藤己巳（靜岡操）、木戶 

又次（一高）、杉浦敏夫（東京）、渡邊融吉（京 
都三高）、酒井文雄（新潟市）、正木臭（柬京）、 

熊谷勇吉（苛森縣）.北山0F —（大阪）.靑木一 

郞（岡山六高）

©Fariĝis Subtenanta membro :山 口 直人 
©Kotizoj ricevitaj （dum Oktobro）:一

［5.00］小坂狷二（资四回,計45.00）
Ll・〇〇］山口直人

維持會費 6.00
［2.00! 池本啓三、富田嘉明、里川武平、 

藤用常太郞、山崎潔.池內澄禺ヽ芳住ブ雄. 
長岡文藏ゝ録田松榮.祝久太郞.佐藤己巳、 
杉浦敏夫、熊谷勢吉、靑木一郞ゝ中西德太郞

L1.00J渡邊融吉、酒井文雄、楠島文兵衛. 

北山时1、正木昊.

［0.90］中庸雄ゝ遼野正家、木戶又次

［0.60］瀨崎逹太郞.平田係太郞

普通會費 38.70
©Kasa Raporto （dum Oktobro :-

■ Enspezo 収入 jH
前月い）繰越 129.74
基本金利子 6 46
維持會費 6.00
普通會費 3&70
凰書、徽章純益 48.53
注文圖書受次（送料共） 160.70
雜収入 0.25

計 390.38

窟Elspezo支出闕

印刷代 70.00
郵稅■送料 18.83
振替料金 0.40
消耗晶費 3.71
注文圖書買入 159.60
協會へ立替 • • 1.60
雜費（雜誌持込車夫へ） 0.80
例會席料 3.50

計 258.44
£S rtesi as en Kaso 殘金 131.94
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第七回大會々計
Kasa Raporto de VII Kongreso

BĴ寄附金 Monoferoj园
日本エスベラント舉會 30.00
橫濱エス虫ヲ ント協會 20.00
ヴ・エノレタゝり ト匕L才社 10.00
小坂猾二 20.00 押田徳郞 13.90
美澤進 10.00 速水眞曹 10.00
間泰藏 10.00 城井尙茂 5.00
高橋邦太郞 5.00 Roscoe 5.00
成田重郞 5.00 山內豐中 5.00
淺井惠倫 5 00 梶 剛 3.00
吉川喜ハ郞 3.00 河本禎助 2.50
何盛三 2.50 小高賢 2.00
河野好太郞 1.50 佐。城よしの200
大桶宇之吉 1.00 坂井田梅吉 1.00

計 172.40
・晩餐會費 Kotizoj por vssp. ni. 77.50

・支出 Elspezoj .
明治會館費 24,70 印刷費 9.70
學士會席料 5.00 雜品費 12.03
晚餐會費!18.55 郵税尊 7.82
遠足會雜費 2 67 謝禮】 34.80

計 214.97

1）講演會出演のヲムステッド、エロシェ 

ンコ・セリシェゲ三外人及鎌倉の黑木氏へ 

紀を品酣是・且つータ年問黑木氏を學會名 

譽維持會員さして推畔。・

・殘金弘的am!宣傳用ビラ印刷費とし 

て學會へ依託ざり。

鋼編輯室より
◎在京若手の普及者連は學校宜傅ゝ氏衆宣 

傅、bildafiso宣偉・U. E. A代丧者等種。劃 

聚、活氣檢溢の有樣であみ。

◎國際粥盟協會に對しては何小坂兩氏が總 

裁德川公爵・副會頭阪谷男.添田博士を歷訪 

大々的活動をしてゐろ。

◎早稻田エスペフソト會が近日復活の筈。

◎來年から一齊に立てヅ、宣傅人活動を行ふ 

相淡中だc世は正に惰眠の時でない。

ー硏究欄

研究NOTO
VI.動詞 Voli

©VoHは意志（volo）を表江す。

Donu al mi tion.それを吳;れ（は相?" 

の意向むビ無頓着な命令法）

Ĉu yi （ne） volas doni al mi tion?それ 

も私に吳れませんか（は吳*ち氣がわ 

ろかミ相手の总志も尊りみ）

Mi ne volas doni. ・やあのはいやち・や 

（は氣がない即ち意志なしさ表白） 

◎『（何。）すち氣（意志）がわる』“即ち『し 

度い』（^deziri）ミ欲する二ミ、なみ。但 

しdeziri （I deziro『慾、願望』も表“す即ち 

『（或事を）とげたい■（何々も）手に入れたい』 

意でvoli iりL旗色鮮明で强い意。

Mi volas （=«deziras） dormi.脈む二い 

Aleksandro ne volas （ = ne deziras） 
lerni.アレキサンドロは學び度がら 

ぬ（いやがってゐる）

Prenu mem akvon, se vi volas
（=deziras） trinki.飮みア:けれや自分 

て•水やくみなさい

Mi volas esti dirinta Ia veron = Mi 
volas, ke tio, kion mi diris, estu vera. 
ほんミの事も云ってわったのだミ/ 

いが（私の云った事がほんこでわらむ 

ニミな私は欲してゐる）

◎玆に日本人に取って注目を要するのは主 

語が無生物でああさきて•ある。丁度隨生物 

乍ら意志ある如くに云ふ（多く打消さなって 

『（何々）すみを肯ごず、しiうこしせぬ小

Liaj piedoj ne volis lin teni kaj la tero 
kvazaŭ ŝanceliĝis sub ili.彼の足は彼（のか 

らだ）を支へるね肯ぜず（膝がぐらっ 

いて）犬地が足下にゆらつく樣（に思 

（XUT：） '
；［此項夹皴へ續く］
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笑 話 集・

ANEKDOTOJ
POR NUTRI LEONON 

卿子を飼ふに!i）
—Ĉu la nutrado de leono estas 

multekosta1 afero ? demandis Vi!ĉjo2 
al la patroe

—Jes, mia filo<
—Sed lupo estas bona manĝo3 

por leono, ĉu tie ? 4
—Jes.
—Kaj vulpo sufiĉu^5 por lupo ?
・一Mi supozas, ke jes.6 Sed for

iru kaj ludu.
—Kaj akcipitro estus bona man- 

ĝo por vulpo kaj pasero satigus 
akcipitron J ĉu ne ?

—Ŝ ŝ ! Foriru.
—Kaj araneo estas bona manĝo 

por pasero, kaj araneo satiĝas per 
muŝo-

—N u ?3
；—Diru al mi : ĉu guto da mel

aso10 estus sufiĉa manĝo por muŝo ?
一Jes； jes.
一Nu, kiom da melaso estus 

bezona por nutri leonon ?
1・mult'e'kesta高fEĴな,金のかゝZ> （寧） 

2. ViFĈjoウ・ヰッちゃん（Vilhelmoの愛呼 

稱）3・（廊チには）いゝ御飯（でせう）4. 
で“なくって5・（孤一匹で狼I;は）充分で 

せう6.多分そうだろうさ思ふよ7.（雀 

一匹が臆を）滿腹させる8.それで（ビう 

しナ:さ云ふの）？ 9.敎へて頂戴1〇・蜜 

一滴

•ENVIINDA
隱ましい）

Almozulo1 diris al avarulo2 por 
emociigi3 lin :

—Bonvoli? doni al mi bagatelon.5 
Mi manĝis nenion6 dum du tagoj.

La avarulo respondis envie7:
—Feliĉegulo8! Vi povas vivi du 

tagojn sen manĝo. Bedaŭrinde9 mi 
devas manĝi ĉiutage.

1・乞食2.けちん坊3.感動さすたあ 

4.こうぞ（ドさい）5・一文（つまらぬL 
のでい 6••何し（食べ）なかった 7.茨 

L 想に 8. Feli&egiilo 9・ bedaŭrinde 
遺憾乍ら、生憎

GENIULOJ
（天才連）•

” Mi iam pentris一diris unu pent
risto 一-sur ligna tabulo ŝtonegon1 
tiel2 lerte, ke2 ĝi tuj subakviĝis,3 
kiam mi ĝin jetis en riveron.u

• ,, Ha ! — ekkriis alia pentristo — 
mi pentris pejzaĝon de polusa 
regiono4 kaj kiam mi metis termo
metron apud la pentrajo, la termo- 
metro ekmontris 50 gradojn sub la 
nulo."

,,Sed aŭskultu min— diris tria— 
mi pentris portreton cle grafo N. 
kaj ĝi estis tiom4 simila, lce5 oni 
devis razi ĝin dufoje ĉiun sema・ 
jnon.6
1.岩2.非常に（巧に画いたのでずぐ 

沈んだ）3・sub'akrigi沈む 4.極地方 

（の風景;）5.非常に（似てゐたので剃られ 

【てならなかった）6. 一遍間に二度

常設講習會
◎神田區表獄樂町二番地にの三十一日本工 

スペヲソト社に於て

◎初等科、中等科。各科每週二琦間宛二回。 

ニケ月。授業料一期（二ケ月）二囲

◎講師 小坂エ學士、松崎克巳氏、セリシェ 

ウ・氏・其他內外人

目下開催中の初等補習科（か 木曜午後六時 

より、十二月中旬迄）へは半月分月謝五十錢 

を納めれば中途から入學出來ます



[n ] LA REVUO ORIENTA 131

五十步百,步
(孟子梁惠王章上)

El „ Mencio " (Daŭrigo)

不違農時,穀不可勝食也,數罟 
不入涪池。魚瞳不可勝食也。斧 
斤以時入山林，材木不可勝用也。

隈の時も違ずんぱ王が適時に耕農せしも、 

れぱさ王を主語にせり。勝げて食ふ可から 

ずは巴富に生産せんざせり。

Se vi lasos homojn ĝustatempe 
terkulturi, abunde produktiĝos gre
noj. Se vi ne lasos retoj n kun 
delikataj maŝoj eniri en lagojn, 
abunde produktiĝos fiŝoj. Se vi 
lasos hakilojn ĝustatempe eniri- en 
arbarojn, abunde produktiĝos lig・ 
noj.

穀與魚隐不可勝食,材木不勝可 
用,是使民養生喪死無憾也。養生 
喪無憾,王道之始也。

民もして生を養ひ死を喪して憾!®からし 

むは民が生涯の生計ざ服喪に祐足すミせり。

Abunde produktigas grenoj kaj 
fiŝoj, abunde produktigas lignoj, 
kaj la popolo estos feliŝa en dum・ 
viva sinnutro kaj en postmorta fune- 
bro< Tio ja etsas elemento de 
bona regad〇・

(Daŭrigota)

編輯の後

◎いつも乍ら暇がない身きて不用意な編輯 

振、孟チ飜詔なごし推敲する暇もないほん 

の半夜造り。又每號校正も不充分で誤植澤 

山で恐縮の至りです。

◎誤植さ云へば先月號懸賞課SS (119頁)

(1).の六行目trovi (1troviの誤植〇依 

てが切を十二月十五□迄に延期。

◎在京の會員は會令上で數多の外人にも接 

しエスペヲントの實盎も實見し得るが地方 

の方は其機會が少い。世界に於て實際想像 

以上にエスペラントが普及されて居ろかも 

實見しI!つ學習を進めるには外國の同志き 

文通乃至葉書の炎換なごすちのがい、方法 

です。大に獎動したいミ思ひオ號から文通 

希望㈱も設けましf:〇

KORESPONA FAKO 
通信希望廣吿

©SvisujoFino Ilei. 7\lschwan^, Rue (le 
VAurore 22, Lausanne—deziras korespondĵ 
kun japanaj samideanoj.

©Italujo :—Bianco Ernesto, corso Galliera 
3-9, Genova.

(〇)Bulgarujo :—Panajot Kole巧 str. Regeo- 
tska,19, Sofia. 歐洲及同植民地以外の郵便 

切手種に翱しブ,レカTア切手同數を;同40 
種に對Lゾ,レがリア風景はがき六枚电送 

る。成ら可く書留にて。

©Germanujo : — Gcorg Sacha, ingeniero, 
Frankenthal (Palatinat), Warmser-str< 35.
©Ĉeĥoslovaka Kespub.;一 Frant. BaliĈek, 
instruisto, Zvolen, Slovakujo.
©Siberio : 一 Veniaminu Petrouiĉu Lebe- 
devu, Urbo vita, Ĉitinskoe poĉtovoe ĵelezno* 
doroĵnoe otdel^nie.

©Francujo : 一 G.ヽVraringliiev, licenciato 
(g. w ) 214 Kue Solferino Lille, korespondi 
pri literaturaj, filozofiaj aŭ religiaj temoj.

©Argentino: — Manvel Noelle Giieli, in
struisto, Leandro N. Aleni F. 〇. P.
©Ĉeĥoslovakujo :—Karel Brozek, studento, 
Klpduo, Lazenska vi.19.

©Portugarujo : — Antonio Pereii a, Rua da 
Arrabida, 90,1° E, Lisboa.

©Hispanujo :— Vincente Garcia, Str. Valle 
9, Tarrafa, Balcelono.
©Ĉeĥoslovakujo: 一 〇. Sklencka, Del. de 
UEA，Hradec-Kralov<5.
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ESPERANTA
ENTREPRENOEKSPORTO IMPORTO

INTERNACIA KOMERCA KORPORACIO
OSAKA ----4, Minamihommaĉi I, Higaŝiku ——JAPANUJO

TELEFONO: No. 3795 SEMBA

PERADO
ESPERANTO EN

KORESPONDADO
REPREZENTADO |

美はしい北歐『萬湖の 』を紹介する立派な雜誌

ESPERATNA FINNLANDO
Riĉe ilustrata—Luksa monata gazeto一nur en Esperanto 

Abonprezo jare 3.00 Enoj:—購讀料年三圓

Tuj abou Ĉe
Japana Esperanto-Instituto aŭ Esperanta Oficejo Finnlanda

當十一月發行

千布利雄編著

エスペラント讀本及文範 （註解附）

四犬版約二百五十頁 
總クロース上製 
定價約二圓五拾錢

本書は編者の舊著「エスペラ、ノト全秤」の姊妹篇で,エス語の 
文法，語法を一通り學んだ人又は學びつ、ある人の爲に捉供さ 
れたものである。故に各種の散文韻文を多方面に亘って網羅 
し,獨習者の爲めに懇切なる註解が加へてある。本書は始め 
其の約五倍に相當する材料を東西エスペランチストの傑作中よ 
り蒐集し 更に多年苦心精撰の結果を完全されたも力である 
是に據っても編者自身が本書緖言に於て「此書一冊を充分精誠 
練習さるれば世界に濶步して耻かしからぬエスペランチストざ 
なるとが出來るであろう」ざ云ふて居るのは敢て過言ではない。 
權威ある此一篇を是非エス語研究者諸君刀座右に薦めたい。

發 行 所 

大阪市南區上本町七丁目吾二六五 

雜誌Verda Utopio發行所 

ヴェノレダ・ウトピオ社 

振替口座大阪五五六二九

「取 次 所 

日本エスペラント學會 
振替口座東京一ー三二五

日本エスペラント社• 

振替口座東京五一六一三
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ESPERANTAJ GAZETOJ
（ヱスペラント雜誌）

Amerika Esperantisto （北米）.

Argentina Esperantisto.
Blanka Kruco （獨逸）.

Brazila Esperantist〇.

Bulgara Esperantisto.
Bulteno de Kataluna Esp. Feder.（四）. 

（〇）* Bulteno de H. C. E・（口本金澤. 

Franca Esperantist〇.

Esperanta Finnlando.
EsperantaaLigilo （點字）.

Esperanta Laboristo （佛

Esperanta Voĉo （波蘭）.

Esperanto （UEA）（端西）.

Esperonto （Argentina）.
Esperanto Itala revuo.
Esperanto Mitteilungen （獨）.

Esperanto Triumfonta （獨）.

Esperanto-Praktiko （獨）.

Espero Katolika （塊）.

Fluganta Skribilo （佛）.

Germana Esperantisto.
Germana Laborista Esperantisto.
German-Pola Esperantisto.
Hispana Esperantisto.
Holanda Pioniro.
Hungara Esperantisto.
Hungara Revuo.
Internacia Komerca Revuo （瑞西）.

Internacia Socia Revuo.
©Kagoŝima Esperanto （y 本）. 

Komerco per Esperanto （佛'.

Kristana Espero （フィ ンヲ ンド）• 

Laboro （ポ〇/トカ•ル）.

La Eklezia Revuo （英）.

La Esperantisto （獨）.

La Espero Sveda）（瑞典）.

©La Espero （Japana）（日本ゝ

La Kritikulo （塊）.

La Progreso （塊）.

©La Revuo Orienta （ U 本）.

La Suda Kruco （壕洲）.

La Studento （北米）..

La Unuigita Tuthomaro （パハイ宗機關）. 
©La Verda Ombro （［］水臺灣）.
Le Monde Esperantiste （佛）.
* Le Chretien Libre （佛）.
La Travaillenr Esperantiste （佛）. ・
L^Esperanto （伊太利）.
©Libero （日本京都）. .
Literaturo （英）•
Monata Bulteno de " Aplech ハ Esp. Grupo.
Nederland-Esperanto （和UJj）.
Nederlanda Katoliko （和爾）・

Nova Tempo （塊）.
Oficiala Gazeto Esperantista （佛）.
・ 〇 Socialista （ポ,レトカĴレ）.
Svisa Espero （瑞西）.
Universo （獨逋）.

©Verda Utopio （ 〇 木大阪）.

{* Esp. Rubriko.
©eldonata en Japanujo.

註附エスペラント

摸範練習讀本 
新版出來定價五十錢、郵稅二錢 

日本エスペラント社發行

◄（研究用書»

エスペラント和譯辭典
定價二冏
郵稅四錢 

エスペラント敎科書
定價三錢 
郵稅二錢

トの鍵
定價十郵 
郵稅二錢 

エスペラント全程（獨習書）

楚價一囲 
郵稅四錢 

詳註イソツブ物語（近干Ŭ） 
詳註笑話集（近刊）

東京市牛込區新小川町三の十四

日本エスペラント學會
（振替口座東京T 一三ニ五）
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Esperanta Homeirc
orporacio

EKSPORTADO
KAJ

IMPORTADO

JOKOHAMA, JAMASITACO 70

日本ヱスペラント貿易商會

輸出輸入商

横濱市山下町七十番

KORESPONDADO EKSKLUZIVE EN

ESPERANTO

Telegrafa Adreso: —Esperanto Jokohama

Telegrafaj Kodoj: — ABC Eldono 5-a, Bentlej, Lieber, Western

Union kaj Privata.
X
^xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>

大正九年十一月二十日印刷 
大正九年十一刀廿五日發行

定價一部金十七錢
印刷

聲門溝彰谡雹n?ト學會
蓋輯兼發行者 小坂

咲京襄專貉區点带も太郞 

一年分金貳!0 （郵稅共）


